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Erinomainen valinta tasoitteiden ruiskuttamiseen

EDUT AMMATTILAISILLE
• Erittäin tasainen viimeistelyjälki:
Vähenmän kaapimista astiasta. Säästää materiaalia.
• Voidaan käyttää jopa 30m:n letkua
Voit ruiskuttaa suurenkin kohteen siirtämättä laitetta
• Ruiskuta joko ilmattomasti tai ilma-avusteisesti:
Ruiskuttaa lähes kaikkia valmistasoitteita ilman kompressoria
Ruiskuta koristemateriaalit ulkoisella kompressorilla

Kuviosovellukset
T-MAX ™ 506 - T-MAX ™ 657

T-MAX™

Paras valinta tasoitteiden ja koristepinnoitteiden ruiskuttamiseen

The T-Max™ on hyvä ratkaisu
tasoitteiden levittämiseen.
käsittelyyn riittää 1 henkilö
Olemme suunnitelleet tämän uuden ruiskulaitteen
siten, että käsittelyyn riittää yksi henkilö: helppo
käsitellä, käyttää ja puhdistaa.

Ohjaus yhdellä painikkeella
Helppo käyttää: kaada materiaali
suppiloon ja valitse ilma-avusteinen
(vihreä) tai ilmaton käyttötapa (sininen).
Avaa kahva ja ryhdy työhön.

Ammattimainen viimeistelyjälki
Hämmästyt ruiskutetun materiaalin laadukasta
viimeistelyjälkeä, joka vähentää materiaalin
kaapimistarpeen minimiin.
Mukavuus ja suorituskyky
T-Max™ ei ainoastaan tee työstäsi mukavampaa
vaan säästää myös aikaa jopa 30 % perinteisiin
levitystapoihin verrattuna.
Tätä innovatiivista ruiskua käyttäessäsi huomaat
pian, että tämä tehokas työkalu ei tue vain yhtä
henkilöä vaan helposti 3 henkilön tiimiä levittäen
päivässä yli 500m2.

Letku
Äärimmäisen kevyt ja joustava. Suurempiin töihin:
nopeasti kytkettävän camlock™-liittimen ansiosta
voit turvallisesti lisätä letkun pituutta aina
30 metriin saakka käsin, ilman työkaluja.
Mahdollistaa suurenkin kohteen pinnottamisen
T-Max™-maaliruiskua siirtämättä.

Moottori
Käy tasaisesti ja vain silloin, kun materiaalia
tarvitaan. Modulaarisen mallin ansiosta voit irrottaa
moottorin käsin, mikä helpottaa laitteen siirtämisä.

Kahvat
Asenna kahva laitteen taakse siirtelyä
varten tai eteen sen liikuttamiseksi
työntökärryjen tavoin: kätevä portaiden
nousemiseen!

Materiaalit ja sovellukset
T-MAX™ on suunniteltu erityisesti useimpien tasoitteiden ja
täyteaineiden levittämiseen. Kun T-MAX™-ruiskua käytetään
ulkoisen kompressorin kanssa, voidaan ruiskuttaa myös
koristerappauksia, joissa on jopa 1,5 mm kokoisia rakeita.
T-MAX™ on testattu ja hyväksytty markkinoiden
vaativimpienkin kuiva -ja valmistasoitteiden ruiskuttamiseen.

Sekoittimen kiinnityssarja (lisävaruste)
Kiinnitä oma sekoittimesi T-Max™ruiskuun; säädä kulma optimaaliseen
sekoitukseen suppiloa vaurioittamatta.
kaksipuoliset kiinnitysmahdollisuudet.
Sekoitukseen sisällä ja ulkona.

Suppilo
Erikoiskevyt ja suojuksella
varustettu polymeerisuppilo ei
ruostu. Pyöreä muoto optimoi
materiaalin imun ja on paras malli
nopeaan ja täydelliseen
sekoitukseen.

HYVÄ TIETÄÄ
Helposti puhdistettava malli
Suunnittelutiimimme on varmistanut, että
jokapäiväinen puhdistus sujuu vaivattomasti.
Kun huuhtelet suppilon poista pohjatulppa.
Suppilon irroittaminen onnistuu helposti.
Etuja ei tarvinne edes selittää. Puhdistuspallo
sisältyy T-MAX™-pakettiin. Sen avulla voit
puhdistaa letkun. Erikoismuotoilulla T-MAX™kaapimella voit poistaa jäljelle jääneen kuivan
materiaalin. mukana on työkalu
materiaalisuodattimen puhdistamiseen
sisäpuolelta.

Korkeapainemenetelmän edut
Letkukoukku
Letkukoukku
varmistaa, että
materiaaliletku pysyy
aina sopivassa
asennossa
maaliruiskua
siirreltäessä. Näin on
helpompaa kulkea
ahtaissa paikoissa.

Kahva
Nopeaa ja siistiä. Vaakasuoran mallin ansiosta
materiaali saadaan kulkemaan optimaalisesti ja
vältetään paakkuuntuminen. Erittäin kevyt ja
äärimmäisen helppo käsitellä.
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SmartControl™
SmartControl™, T-MAX™-maaliruiskun
elektroninen sydän, säätää moottoria
ruiskutuskuvion pitämiseksi tasaisena, jolloin
viimeistelyjäljestäkin tulee tasainen. Valikkoa
selaamalla saat näytölle mielenkiintoisia tietoja,
esimerkiksi paineen ja materiaalin kulutuksen.

Käyttämällä kapea viuhkasta suutinta,
voit ruiskuttaa hyvin tarkkaan kaikenlaisten
esteiden, esim. ikkunoiden, ovien ja muiden
kiinteiden koristeiden ympäriltä. Siirtämällä
pistoolia lähemmäs pintaa tai kauemmas siitä
voit itse päättää maaliviuhkan leveyden.
Läheltä ruiskutettaessa viuhka on pieni,
kauempaa taas ruiskutuskuviosta tulee
leveämpi. Vähentää suojaamisen tarvetta.

VINKKI!
Kiinnitä viimeistelysuutin pistoolin päähän
käyttäessäsi ilma-avusteista ruiskutusta.
Se parantaa halittavuutta.
Pyöreä ruiskutuskuvio on tyypillinen ruiskutettaessa koristemateriaalia kompressorin ja
ilmasuuttimen avulla: sitä on vaikea ohjata, eikä
tasaisen viimeistelyjäljen aikaansaaminen ole
helppoa. Koe työskentely Gracon erilaisella
viimeistelytyökalulla. Tämä työkalu muuttaa
pyöreän ruiskutuskuvion litteäksi viuhkaksi.
Käytä valmistasoitteiden ruiskuttamiseen
korkeapainemenetelmää.

T-MAX™-lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen
lisävarusteiden avulla
Paranna viimeistelyn laatua

Paranna ulottuvuuttasi

Pistoolit
Työn laajuudesta tai käytettävästä materiaalista
riippuen pidät kenties mukavuutta tärkeämpänä
kuin työn tulosta.

Jatkeet
Katot, korkeat seinät... telineitä ei tarvita
232121 - 232125
Raskaaseen käyttöön tarkoitettuja jatkeita
saatavana pituuksilla 0,25/0,5/1/1,5
ja 2 metriä
Letkut
Ei enää laukkujen raahaamista
289959 3 m x 3/4" liitosletku
289960 5 m x 1" materiaaliletku
289961 10 m x 1" materiaaliletku
248557 15-metrinen ilmaletku
15U027 Ilmaletkuliitäntä
289823 Säkintyhjenninsarja
289931 Sekoittimen kiinnityssarja
289946 Suppilo 506 (76I)
289947 Suppilo 657 (106I)

256383 Pistooli 30 meshin suodattimella, HDA651
RAC X™ -suutin ja RAC X™-runko suuttimelle
Suodattimet
Suodatinten käyttö estää lian pääsyn
ruiskutusjärjestelmään. Ne minimoivat
mahdolliset suutinten tukokset ja optimoivat
viimeistelyjäljen.
289922 Kuviosuodatin, 18 mesh, sisältää kaapimen
289923 Kuviosuodatin, 30 mesh, sisältää kaapimen
15U047 Materiaalisihdillä varustettu suppilo
Suuttimet ja suojukset
HDAxxx Ruskea RAC X™, raskaaseen käyttöön
tarkoitettu suutin
246215 Suojus RAC X™ 7/8" kierteellä (GRACO)
246437 Suojus RAC X™ 11/16" kierteellä
246453 Sarjan tiiviste ja pesä (5 sarjaa)

Tällä saat maaliruiskusi optimaaliseen
kuntoon seuraavaa työtä varten
Puhdistus ja kunnossapito
Kehitetty erityisesti maaliruiskusi käyttöiän
pidentämiseen

Ilmasuuttimet
Täydelliseen viimeistelyyn koristemateriaaleilla
287227
248888
248524
248525
248526
248527

248515
121543
277789
206994
206995
253574
248395

Viimeistelyruiskusarja
Sarja, suutin, 3 mm
Sarja, suutin, 4 mm
Sarja, suutin, 6 mm
Sarja, suutin, 8 mm
Sarja, suutin, 10 mm

Puhdistuskuula
Flex-kaavin
Suodattimen kaavin
TSL™ 0,25 l
1 litran TSL™-pullo
Pump Armor™ 1 l
Ilmasuuttimen puhdistin

Haluatko tarkempaa tietoa? Katso korkeapaineruiskujen lisävaruste-esite 300672

T-Max™

Tekniset tiedot

RUISKUTUSVALMIS,

T-MAX™-maaliruiskun toimitukseen sisältyvät:
• suppilo,pistooli, 5- tai 10*-metrinen materiaaliletku *1",
3-metrinen* 3/4" liitosletku.
• 15 m X 3/8" ilmaletku, 18 meshin materiaalisuodatin.
• Raskaaseen käyttöön suunniteltu korkeapaineruiskusarja,
sisältää seuraavat varusteet: Blue RAC X -suojus, RAC X suutin HDA651/HDA661*, 30 meshin materiaalisuodatin.
• Ilma-avusteinen viimeistelyruiskusarja, sisältää 4 mm:n
ilmasuuttimen, ilmasuuttimen suojuksen,
4 erilaista ruiskutuskuviolevyä.
• Puhdistussarja: Flex-kaavin, suodattimen kaavin,
puhdistuspallo, harja, ilmasuutinten puhdistin.
* T-MAX™ 657 -mallissa
Tämän laitteen löydät seuraavista osoitteista:

Osanumerot:
Euro-versioon - 220 V
monijohtoiseen versioon
Iso-Britanniaan - 110 V
Suurin käyttöpaine
Suuttimen maksimikoko (8 metrin letkulla)
Maksiminestevirtaus (riippuu materiaalin tiheydestä)
Säiliön tilavuus
Paino (sisältää letkun ja peitsen)
Letkun maksimipituus**
Suurin ilman käyttöpaine

T-Max™ 506

T-Max™ 657

255796
255794
255798
50 bar
“651
6,4 l/min
4 pussia - 60 l
64 (75) kg
15 m
17 bar

255797
255795
255799
65 bar
“661
7,2 l/min
6 pussia - 90 l
66 (81) kg
30 m
17 bar

** Keskiarvo: letkun maksimipituus vaihtelee huomattavasti materiaalista riippuen
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